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O NOVO RADIO-PHONE
!: II—333

levíssimo, sensível e com placa sintonísavel

4.IJIXI ohms—45gni)U
Grandes reducçues cie m*eços

REPRESENTANTES E DEPOSITÁRIOS

Siemens-SctiuchertS. A.

RUa I.° de Março, 88 Fone N. 7993
RIO

Não ha mais que pensar...

to

A casa LIGNEUL SANTOS & Cia.,

é a unira que poderá satisfazer

todas as suas exigências ele radio-

amador, tal a variedade

de seu stock.

Largo da Carioca. 6-sob.»Tel. Central 4B42
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Mayrink Veiga & Cia.
Importadoras de material de radio-telerdioiiia e radio»telegcraçhia

Receptores

At-water=Kent 4, 5 e <> valv. -- Stromberg-Carlson 5 e 6 valv.

Supertone supereterodyne d»- S válvulas.

Especialidade em alto-fallantes

Estação transmissora de 500 watts-— Onda de 2(50 metros — In-iKliai-õex

diárias com programmas variados

InstallaçOes completas de transmissores e receptores para

broadcasting e telegraphia. Montagens em onda curta
%

Grupos "Esco" de 300 volts, 500 volts, 1.000 volts e 2.000 volts

TMCijixxícsii>&à,l9
TEL. NORTE 2722

Rio de Janeiro

i
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A memoria do radio amador,
do "chauffeur" e

de todos

aquelles que
manejam com
baterias, um só

nome repercute.

Representante

:

Willafd

Pl/S

SS. t^^cia-o» 33 Tel. Norte 4799
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Uma perfeição absoluta de sono-

ridades representa o novo

alto -falante N.° 5-A construído em

madeira de

violino e fabricado por

Stromher^-Carlson
O que representa mais do que uma garantia do seu valor

Representante

:

RUA S. RELDRO, 33 Telephone Norte 4799



Telefunken

TELEFUNKEN - 3

Os melhores e mais selectivos

apparellios de Eadio-telephorna.

Simples de manejo e extremamente
económicos

REPRESENTANTES E DEPOSITÁRIOS

Siemens -MU y.
Ríia i.° de Março, 88 - Fone N. 7993

— RIO T=~

Seixos rolados

(Estudos Brasileiros)

Acha-se no pr4!o mais um volume da lavra do

Professor Roquette-Pinto, cujo summario é o se-

guinte:

Uma informante do Imperador Pedro II — Um
manto real de Hawalí — Os segredos das Uyáras

— O Brasil e a Anthropogeographia — A Histo-

ria Natural dos pequeninos — As leis da Eugenia

— Miuçalhas (Poesias das estradas, Japoneses,

valor das figuras, Cinzas de uma fogueira Pelo

Radio t — Von Marcius — Aborígenes e etheno-

graphos — Euelydes da Cunha, naturalista —
Vicente de Carvalho, o meu poeta — No dia da

grande Saudade.

volume será lindamente Ulustrado eom fi-

Kuras e desenhos oríglnaes.

SUMMARIO

Uma campanha que deve ser auxiliada — Alto-faiante . . .
— Photo-

graphla e Reproducçâo do Som (Fim), por Theodore H. Nak-

ken — Do nosso microphone — Aos que perguntam — Em
tempo — Radio-amadores theoricos — João Machado Del Negrl

— Commutador de alavanca — Uma bateria "B" de alavanca

(.Fim), por Ellan Wratten — Como construir receptores, por

H. E. Benedict — Forma para fazer bobinas — Estacões Ar-

gentinas e seus horários — Rectificador eleçtrolytico de allu-

mlnio e chumbo, por EUan Wratten Para os que começam
— Curiosidades... — Um curso efficiente pelo Radio.

NO PRÓXIMO NUMERO

Para ouvir estaçoei distar teu. por Ellan Wratten "Low-Loss" —
Contentando a dois - - A pulga, pelo Dr. Sebasttíjo Barrozo —
O Super-Hartley, peio engenheiro Pierre J. Noizeux — Curio-

sidades. . . e Informador coinmereial

.

Brevemente: Aimavnck Oe Radio.
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li CAMPANHA QUE DEUE SER AUXILIADA

ALEGRIA PARA
OS

SOLITÁRIOS
«I F"

Electron e a Escola Profissional e
Asylo para Cegou Adulto» âo
Rio ile Janeiro.

E' vasto, e muito vasto o pro-

gramma de Electron, Só mesmo o
apoio decidido de seus leitores e

annunclantes poderão fazer com
que a execução desse programma
se realize dentro das possibilida-

des naturaes do meio e dos recur-
sos de que Electron dispõe.
Uma ligeira nota publicada na

ultima pagina do nosso numero
15, sobre o que se faz em Londres
noa bospttaes, com installações de
radio para recreio dos doentes,
despertou em nós o intenso desejo
de também fazermos em nossa
Capital alguma cousa de útil a
esses Infelizes que se encontram
isolados na convalescença de suas
enfermidades; aos que reclsos.
banidos da sociedade, curtem pe-
cas longas entre as grades de uma
prisão, geralmente sem o menor
Indicio de hygiene ou conforto
aos que, nas trevas vivem sem o

que de bom possam gozar os seus
olhos desejosos de encontrarem a
lua do SÓI, aos que, levados por
um coração caridoso, ingressam
n'um recolhimento onde as dls-

trações são tâo raras como dilli-

cultoso é o methodo de instrucçAo
e cultura que lhes proporcionam.

A' esses, portanto, que necessi-

INSTRUCÇÃO PARA
OS

NECESSITADOS

tam de um conforto moral e es-

piritual por viverem, pôde -se di-

zer, isolados do convívio geral.

Electron vae prestar o seu auxilio.

A exemplo do que fizeram cer-

tos jornaes londrinos, esta revista
providenciará para que nos Hos-
pltaes, Casas de Saúde, Prisões,
Asylos e Institutos de Desvalidos,
se instaliem apparelhos recepto-
res que distribuam á esses neces-
sitados o recreio e a Instrueçâo
ministrados pelos honestos e sá-

bios dirigentes das nossas socie-

dades de radio-cultura que visam
justamente esse fim altrulstlco
para o engrandecimento dos que
vivem no Brasil,

Accudindo ão appello que lhe
fez o Director da Escola Profis-
sional e Asylo para Cágos Adultos,
à rua Real Grandeza n. 142, Sr.

Eduardo Leite de Araújo, nesse
sentido, Electron abre a sua pri-

meira aubscripção para ali, na
sede do Asylo Installar um rece-
ptor de radio com capacidade bas-
tante para ministrar a todos os
recolhidoB o prazer de audicções
diárias das nossas diffusoras.

A seguir, Electron escolherá ou
acceitará indicação de um outro
estabelecimento, para proseguir
sua campanha

E' justo, no entanto, que as al-

mas bem intencionadas e os co-

CONFORTO PARA
OS

INFELIZES

rações generosos se proponham á

collaborarem nessa obra que não
deve ter mais fim, pois, muitos
são os que se encontram nas con-

dições acima indicadas.

A Installaçâo do apparelho será

feita por coneurrencia entTe as

casas de Radio da capital e obe-

decerá á um determinado typo

capaz de preencher os fins a que
se destina.

Além de dadivas em dinheiro,
Electron receberá também, perten-

ces de uma installaçâo receptora
como sejam: baterias "A" e "B",
alto-fallante, telephones, válvulas
e antenas (comprehendido fio de
descida, isoladores, etc. .

.

)

Electron, confiante, portanto,
no êxito de sua campanha inicia

a sua
8vò,ieripçQt>

Electron , . 5OJOO0
Radio Sociedade .

.

.

.

50)000
Graphica Tpiranga .

.

.

.

20$OO0
Eurydice Martins .

.

.

.

lOf000

Total: 130(000

As quantias ou accessoríos, po-

de ser enviadas para a sede da
Radio Sociedade, Pavilhão Tcheco-
slovaco. Avenida das Nações com
a Indicação bem clara: CAMPA-
NHA DE "ELECTRON".
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ENGENHEIRO EICKOFP

Embora tardiamente, pois, so ago-
ra o soubemos, seguiu para Alie-
manha onde Já se encontrava sua
Exma, familia, esse bom amigo
de Blertron, Engenheiro Eickoff,
que por muitos annos dirigiu 6
departamento de Radio da impor-
tante companhia allemã Siemens-
Schuckert-Telefenken, installadoru
de varias estações transmissoras
ao paiz e um dos fortes esteios da
Companhia Radiotelegraphia Bra-
sileira.

Eickoff, dentro de alguns mezes
se fará abraçar por todos os ami-
gos, que soube conquistar neste
paiz que eile estima como se seu
próprio fosse.
Assumiu o seu posto, o nosso

particular amigo João Athacd
cujo critério e competência impu-
puzerani-n'a ao cargo de tanta re-
levância que occupa na Compa-
nhia Brasileira Sieniens-Schukert.

FLKMING FOI HOMENAGEADO

Ao abandonar a sua Cathedra
de Engenheiro Eleetrivistu da Uni-
versity College, de Londres, o pro-
fessor .1. A. Fleming, cujo nome
está ímperescivelmente ligado ás
grandes descobertas do Radio, re-
cebeu de parte de seus amigos,
collegas, discípulos e admiradores,
expressivas homenagens pelos re-
levantes serviços prestados á sei-
enela, n'aquelle posto, a'um pe
rio de 42 annos.

NA SLÍECIA

O governo sueco destinou cer-
ca de SOO dollars para a instal-

lação de uma%rande estação de
broadeastlng em Motola, na Sué-
cia Central uue funecionará de
accordo com o Departamento do
<"t>mmereio.

EXPEDIENTE
Publicação de Radio

Cultura, da Radio Socie-
dade do Rio de Janeiro
distribuida entre os seus
sooloa.

"Electron" é publicado
noa dias 1 e IS de cada
mez.

Numero avulso 600 rs.

na Capital e 800 rs. nos
Estados.

Fundadores :

Roquette Finto, H. A,
Torres e Vietoriano A.

Borges
líiroctor © gerente :

AMADOR CYSNEIRGS
Secretaria :

Milc-, Maria Vello/.o

Redactor technico :

Ellan Wratten
Redacção :

Pavilhão Tchecoslovaco
** •)« \lli;õt-i - Rio -

PIidih- C. 2074

Impresso por Cysneiros
& Cia.

uu Frei Caneca, 348 Pho-
ne v 2084

JACK MAURIOE

Para Londres seguiu ha poucos
dias esse nosso prestimoso amigo,
director da Companhia Nacional
de Conimunicações Sem Fio e da
Companhia Radiotelegraphia Bra-
sileira .

Servindo-se de suas ferias, foi
descansar no Velho Mundo, de
suas actividades constantes e cer-
tamente terá ensejo de pôr ao cor-
rente do que se passa em nosso
paiz em matéria de Radio, ás
dírectorias das duas grandes Com
panhias das quaes faz parte.

Electron, formula-lhe votos de
boa viagem e deseja vel-o de vol-
ta o mais breve possível, no con-
vívio dos amigos que aqui possue
e entregue cada vez mais á defeza
dos interesses das companhias
que com tanta habilidade e intelli-

gencia dirige

.

O SEM FIO NA BOLÍVIA

O Serviço de Telegrapho Postal
e Sem Fio, da Bolívia, a partir de
hoje l» de outubro, será contro-
lado pela Marconi 's Wireless Te-
legraph Co, Ltd que entra em gozo
de uma concessão de 25 annos.
Desde 1921 que essa importante

companhia mantém o mesmo ser
viço na Republica do Peru com
perfeição admirável.

Ottir „„ e—. «e Kodl- > nem* ar r..lrf;tTon„ t „„,. „,„„„„. WTlc. . -Bi*«™«.



Phoíographia e Reproducção do^Som

Por Theodore H. Nakken

Kin

fui necessário empregar um amplificador especial, como o deste dla-gramma para amplificar o pequeno reudiminto da cellula photoele-
etricíi. Os rutdoa tia válvula 9 d.lstorsSo devem desaparecer ão

ma.

l'ZO 1X1 MI.AMIíXTU
DESCENTE

INCAN-

Ao tentar a modulação da tira

na aua própria fonte por meio tias

correntes que representam os sons
os Inventores tangaram mão do
rilamento incandescente que pode
resplandecer com maior ou menor
brilho á medida que as corrente?;
variantes passam por elle.

Parece que nenhum inventor
que trabalhe no campo da photo-
graphia do som poderia resistir ao
ensaio desta tão aparentemente f

a

cil e acceitavel solução e o pos-
sível numerar uma dúzia d'elles

que obtiveram patentes para bum-
bilhas que contem um filamento
muito ténue cuja luminosidade po-
de ser variada por meio da con-
versação o« das correntes do som
A' primeira vista o dispositi-

vo parece dar bom resultado po-

rem logo se acha que correntes
relativamente fracas como as que
se empregam em trabalhos tele-

phonicos, queimam ou fundem o
filamento, pois este tem que sei

demasiadamente delgado para cor-
responder as rápidas variações da
corrente e para convertel-as em
lermos de Intensidade luminosa,

Encontrou-se também que em-
bora asando das maiores precau-
ções com os filamentos mais del-

que poderiam ser emj"
dós; 11 registro Dão era o que de-
i-ia ser: o filamento trabalhava
demasiado de vagar. Então pro-

curaram novos méthodoB de so-lu-

cção.

O ARCO ELÉCTRICO FALANTE

Um dos primeiros e mais dis-

tíBetos experimentadores das .pí-

lulas de selento e portanto das
jii']íi<:iiliix Ittiítittrs l'oi o !-

sábio allemâo Ernst Ruhmer, iu

ventor do chamado "Arco eléctrico
falante" com o qual realizou mui
tas experiências publicas proferin-
do varias conferencias.

ItHhmei-
: va a ilieoria di-

que si a um arco eléctrico podia
se fazer falar ou dar recitaes de
niusJrn. aua luz devia variar de In

tensidade de accordo cbm as an
das do som. Em consequência Ru-
hmer pliotographoii tal arco por
meio de uma ranhura muito es

treita e obtere um registro de
som o qual reproduziu por meio
das cellulas de selenie

Entre um arco posto ao ar li-

vre e o arco encerrado dentro de
uma vasilha de crystal, com gaz
de baixa pressão, se assim se de-

sejasse, não havia mais do que um
passo.

Effectivamente, pouco tempo
depois das experiências de Ru-

iu Professor Korn. afamado
em todos os círculos telephotogra-
phieos e o primeiro inventor qiu-
logrou transmittir retratos com
grande perfeição a grandes distan-
cias pelos methodos photo-electri-

propoz uzar como fonte de luz
in:! tubo de Geissler, no qual a

corrente e. portanto, a luminosi-
dade, se regulavam elect ricamente
por meio de um descarregador de-

sceutelha.
Comtudo, abandonou logo esse

systemu pelos reguladores de luz
mecanicamente controlados, por
que então não estava a sua dis-
posição nenhum dos dispositivos
modernos, raes como amplificado-
res, etc...

Depois que o Dr. Gehrke. de
tm fez muitas investigações e

publicou seus resultados, se obte-
ve uma decisão unanime em fai

de certas formas de tubos sazo-
sos. i

Muitas dessas informações se
!ii publicadas em seu tratado

"Das negatives Glimmiicht" (A
incandescência negativa). Aíi des-
creve uma forma especifica de
tubo oue se uza bastante na Alle-
manha e que serve como tubo de
oscillographo e que descrevemos
aqui em detalhes. Esse tubo è
quasi desconhecido nos Estados
Unidos e pouquissimas vezes tem
sido mencionado nas obras ingle-
sas com excepção das de Fleming.
Ao analysar esta fonte de luz

ca ã primeira vista que se-

ria possível utilizar este tubo para
registrar phenomenos eléctricos de
curta dura'ção e especialmeute cor-
rentes de microphone ou de som.
Esta luz pode-st utilizar em

l.*Um ea lundu de "Hlectron" cim «rlanirntr lhes In terniurlo.
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duas formas distinctas, uma vez

que o registro mecânico pode ser

feito também de modo bastante

ditíerente. O primeiro, e posso di-

zer, o mais fácil, ê o methodo de
variar a intensidade da luz no tubo,

de modo que as impressões na pelli-

cula, sejam de força variável. Es-

ta foi, por exemplo, a única for-

ma possível com o filamento mo-
dulado. Tudo o que se poude re-

gistrar foi o brilho variável des-

se filamento. Pode-se, naturalmen-
te, fazer o mesuro com o gaz lumi-

noso o qual augmenta em brilho

a medida que o potencial atravéz

do tubo Geissier, augmentava e

diminuía. Com um galvanometro
de Eithoven no qual as funcções

da corda são pouco mais ou me-
nos as de um obturador, obtere-

mos a mesma espécie de registro,

o qual está caracterisado pelo

modo porque as ondas do som es-

tão representadas por uma succes-

sâo de linhas de egual tamanho po-

rem de intensidade ou negrura
variáveis. Um registro feito nesta

(oi-ma aparece como uma escada
em miniatura e commumente se
o designa com este nome.

O outro typo de registro é o

que se obtém quando tentamos não
mudar a intensidade da luz em sua
fonte, e sim seu comprimento, ou
por meio de dispositivos mecha-
nicos, ou pela quantidade de luz re-

flectida que chega a pellicula. Ver-
se-ha que se obtém êxito em fazer
variar a fonte da luz de accordo
com os poteneiaes appl içados ou a

quantidade da corrente que pas-

sa, pois o registro assumirá a apa-
rência de uma serra irregular,

cujos dentes variam constantemen-
te de comprimento.

Devido a que a intensidade da luz

se manteve constantemente, não ha
nenhuma variação na Intensidade
ou negrura do registro. Esta es-

pécie de registro se conhece sob o
nome de "registro de serra".

COMPARAÇÃO DE METHODOS

Agora trataremos de determinar
qual das espécies de registro é n

melhor e porque.

O autor distinguiu sempre as

duas espécies ou classes como
qualitativa (typo de escada) e a
quantitativa (typo de serra) e se

declara a favor da ultima pelas

seguintes razões:

Segundo se sabe geralmente, a
pellicula photographlca não é

igualmente sensitiva ás difíeren-

tes cores. O vermelho apparece ge-

ralmente como negro e assim o

amarello, no entanto o azul apa-
rece como branco. Isto mesmo
acontece com a sensibilidade da
pellicula às differentes intensida-

des do luz. Em nutras palavras.

for a quantidade da luz e nao a

sua qualidade a que varie debaixo
da influencia do movimento da
pellicula. Em geral, temos então,

que um methodo de serra causará
menos dístorsào, tanto no processo
de registro como no de reprodu-

cção e, portanto, o autor fez todos
os seus registros desta forma, Pa
rece existir uma notável dlfferen-

ça de opiniões sobre esta [jueslão,

uma vez que os precursores du

tf

—

illllHIlHH

blagrarama completo das llaacâes para fazer exposições da pellicula
photographlca ante & luz modulada da cellula photoelectrica de
Gehrke. 1, fonte de luz; 2, cellula de Gehrke; 3, oscilador de 10
Watts; 4, mlcrophone.

ao uzar o methodo qualitativo dè
registro é possível que se introdu
za bastante dístrorsão no som, de-

vido a impossibilidade de que a
pellicula registre facilmente as
variagões da Intensidade da luz.

Esta distorsão devido a pelli-

cula, está completamente evitada
no methodo quantitativo. Por elle

o autoT abandonou completamente
o (typo de escada). E' possivel na-
turalmente corrigir multo tal dis-

torsão por meio de systemas espe
ciaes vários, porem é mais certo que
a correcção não seja perfeita.

Uma consideração egualment"?
importante contra o registro qua-
litativo é a de que a cellula pho-
to-electrica parece mostrar tom-
bem vários grãos de sensibilidade

ás differentes cores e ás intensida-
des causadas por uma pellicula

do typo de escada. Emquanto a is-

to, se pode estar seguro de que ao
empregar o typo de serra, ou quan-
titativo, se obterá uma intensida-
de de luz uniforme, toda vêz que

"pellicula falante" allemã, Srs.

Vogt, Engl e Massolle uzam o
typo de escada e nos Estados-Uni-
dos se recommenda o mesmo typo
pelo Dr. De Forest, emquanto que
o "Pallophotono" creado por Mr.
Haxie, da General Electric Co..

ê do typo de serra. Alem desses,
existem muitos outros que traba-

lham actualmente neste problema
e seguem tanto um typo como ou-

tro,

O TUBO DE GHERKE
Em suas próprias experiências

o autor uzou o tubo oscilographo-

de Gherke que publicamos no nu-

mero passado.
Este tubo consiste em dois elé-

ctrodos de nlckei, planos, muito
bem polidos, encerrados em um
tubo longitudinal de vidro que
contem nitrogénio á uma pressão

que varia entre 9 e 20 mil imetros
de mercúrio. Os eléctrodos estão

isolados em um de seus extremos
planos mediante uma incrustação

T
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em mica ou ouu-o isolante. Quan-

do uma corrente de potencial suf-

icientemente alto passa atravéz

desse tubo, aparece ao eléctrodo

negativo uma camada de luz azu-

lada e altamente forte.

Escolhi;-se o nitrogénio unica-

mente pelas suas propriedades

activas porque sua incandescen

cia se pode paotographar muito
facilmente. Esta camada de luz

se conhece como "'luz negativa" e

por meio de medidas muito deli-

cadas, se demonstrou que seu

comprimento é proporcional á

quantidade de corrente que passa

pelo tubo.

Quando se applica aos electro

dos do tubo uma corrente alter-

nada, a luz apparece alternada-

mente em um ou outro dos eléctro-

dos e uma das características mais
notáveis do tubo é a ramo de que

quanto mais alta £or a frequên-

cia, mais nítida será a definição

ila luz. Se um observa este extre-

mo luminoso, ou melhor dito, atra-

véz dos eléctrodos planos, se verá

que só é visível uma linha muito
nítida de luss.

Si se toma uma photographia
desta luz atravéz de uma ranhura
estreita adaptada ao numero de

frequências que corresponda a uma
velocidade dada da pellicula, re-

sultará um registro cuja apparen-

cia será similar á das pelliculas

que apparecem nas margens supe

riores destas paginas.

Os pedaços de pellicula repvu-

luzidos aqui representam as on-

das sonoras creadas por um pia

no e um violino.

Isto demonstra como dissenios :

tiue o processo total do registro 6

realmente uma repetição do qu<_'

fte emprega em radio-diffusão, com
i-xeepção de que as oscilações

moduladas se uzam para excitar

o "Tubo de Geurke", em vez de

irradiar-se no espaço. E' evidente

também que toda melhora nos ele-

mentos empregados para a radio-

cliffusão significará uma melhora
equivalente na qualidade das pho-

tographias do som que será pos-

sível obter, não somente com os

methodos descriptos assim como
com qualquer das unidades de re-

gistro que possam mais tarde por

rem em exereicio.

Um dos pontos mais importan-
tes é o do nileropbone que se em-
prega para a conversão das ondas
sonoras em energia eléctrica pois.

ha muito que escolher: o micro-

plione de carvão, o electrodyna-

tnico, o de luz incandescente do
Dr. Thomaz da Westinghouse Cor-

poration, o capacitivo e o de chain-

ma do Dr. De Forest e entre to-

dos, o mlcroplione "Cathodepljono"

dos Srs Vogt. Engl e Massolle e

outras espécies de microphones
ainda não divulgados.
A segunda questão que affeeta

vitalmente a qualidade do regis-

tro e a reproducção é a amplifi-

cação necessária em ambos os

processos. Natural meute, nesta

questão cada indicação de progres-

so nos estudos do diffusão de ra-

dio equivale a uma melhora da

peJlieula musical, assim eoiru> to-

dos os melhoramentos do auto-fa

lante se applicarão ao registro do

som.
A questão pode-st1 basear em

resumo no seguinte: o registro

photographico dos sons não ê mais
que a funcção, feita permanente-

Neste eschema se demonstra a

simplicidade do methodo. I. cel-

lula Gehrke; 2, a pellicula passa

contra a fenda; 3, objectiva; 4:

fenda ajustável,

mente, da disseminação com to-

das as boas características qu*>

n'ella são possíveis e com exce-

pção de que a estática está ausen-

te por completo nas pellicula» mu-

sicaes

.

E' natural que estas pelliculas. po-

derão ou não conibinarem-se com

as pelliculas cineinatographicas

communs. paia obter a cinemato-

graphia falante, porem o autor es-

tá convencido de que esta seria a

forma predilecta de diversão, no

futuro uma vez que para essas

pelliculas será possível contractai

os serviços dos mais talentosos

artistas, de maneira que as meno-

res populações possam gozar de

todos os benefícios dos espectá-

culos das metrópoles.

Porem, para que isso venha a ter

um grande êxito, as pelliculas fa-

lantes terão qne sanar to-

dos os defeitos até hoje a ellas

inherentes. Antes do publico ac-

ceital-as é necessário realizar o

seu completo aperfeiçoamento. Por

esta razão o autor nunca pensou

em exhibir suas pelliculas porque

não deseja insuflar a lucta «ue se

promove contra a cinematogra-

phia falante.

Ha uma cousa certa: a pellicula

falante somente tríumpliará de-

pois de uma renhida lucta con-

tra as potencias da chamada "Ci-

nelandía ".

luiiiiiiDiiiiiiiitiiiEiiimiiigiiiniiliiiiiiiiiEiiiiiitiiiiiiaiiiitiiiiiii

DO NOSSO MICROFONE
Ii-raâiação âe operas

Está sancclonado o projecto de
lei que manda por em concorrên-
cia o arrendamento por três an-

nos, a nossa Casa de Opera.
Silenciosamente seguiram os

transmites regimentaes no Conse-
lhos Municipal, aquelles 19 artigos

que especificam as condições para
a oceupação do Municipal e silen-

ciosamente o Prefeito lançou so-

bre elles a sua saneção.
Tratou-se de tudo menos do pon-

to de vista da radiotelephonia.
Não poude em tempo a Radio

Sociedade, fazer com que os nos-

sos edis fossem dispertados para
esse ponto capital de cultura, tal

a surpreza com que os jornaes pu-
blicaram o facto já consumado
com a approvação do Prefeito.
Quanto custa a fazer compre-

hender aos elaboradores de nos-

sas leis as vantagens decorrentes
de uma diffusão intensa da scien-

cia, das artes, da literatura, por
intermédio do Radio!
As irradiações das operas que

interessam a todos os amadores
dij território e quiçá do extrangei-

ro têm até hoje sido ohtídas pelo

esforço que a Radio Sociedade em-
prega junto aos poderes da União.
Equivale Isso dizer que, em troca,

alguma cousa ê dada aos empre-
sários que se julgam sempre no
direito de quererem tudo.
Não seria melhor que os gover-

nos fizessem as suas leis tratando
de salvaguardar os interesses dos
radio-amadores, massa formidável

de contribuintes, que de um mo-
mento para outro, por um capri-

cho qualquer, talvez possam fi-

carem privados de uma cousa que
lhes íaz tão bem sem prejudicar
— isto está demonstrando aos em-
prezarios?
A Radio Sociedade Mayrtnk

Veiga, a quem se deve as irradia-

ções da ultima temporada iyriea,

deve saber quanto lhe custou as
irradiações d'aquellas operas que
tão generosamente permlttiu ir-

radiassem a Radio Sociedade e o

Radio Club.
Amanhã, o futuro concessioná-

rio do Municipal, pôde e está no
direito de exigir mundos e fundos
para que se Installem micropho-
nes no theatro.
. , Electron não pôde silenciar esse

descaso que votaram aos semfilis-

tas brasileiros no numero dos
quaes se contam muitos legisla-

dores do paiz

.

O Speacker.

**ia •« "KlKvtram" tem «erteu t<> «sito.
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João Machadq_Del Neqri

Em França completou os seus
'"«ludos de canto com as aptidões
reveladas no theatro de operetas
onde trabalhou nesta Capital

.

Da França á Itália e dahi á Ame
rica do Norte, Del Negri. se aper-
feiçoou ainda mais adquirindo
neBte ultimo paiz reputação como
magnifico interprete de canções
inglesas, em concertos suecessivos
reaiisados no Carnegfe Hall,
Dentro em pouco, vtmol-o in-

gressar no Theatro Lyrtco, to-

mando a si o encargo do repertó-
rio de tenor meio-caraeter, figu

rando na "Tosca", "Aida". "Rigo-
letto", "Cavalleria", "Boheme"
"Palhaços", "Traviata", etc...

Fez parte varias vep.es das
lemporadas officiaes de operas,
exhibiu-se ha dois annos mais ou
menos em vários theatros de Itá-

lia onde se sobresahiu interpre-
tando "Andréa Chenier", íundon
companhias lyricas com elemen-
tos nacionaes que infelizmente
duraram pouco tempo e actual-
mente dedica-se ao género de re-

vista, nos quadros lyricos de fan-
tasias que os autores modernos

creíaram para elementos lvric-os
de valor.

Varias vezes, pelo rádio a sua
voz se tem reito ouvir e Coí ell»
dos primeiros que cantou para
a Pekan que a Radio Sociedade
mantinha á grande custo, no ini-
cio de sua vida.
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(OMMITADOK DE ALAVANCA

1 — Antena; 2 — Ourella re-

donda; S — Tira de bronze;
I c- ."> — O receptor; 6 — Sol-

<Ie-s«» aqui; 7 — Terra

Muitos amadores empregam
um commutador de alavanca,
duplo, para ligar antena e terra
ao receptor e outro commutador
entre antena c terra para o para-
ra ios

.

Por meio do systema que apre-
sentamos na gravura, um só com-
mutador faz o serviço dos dois
mencionados.

Isto constitue uma dupla van-
tagem se se tem em conta que
limitas vezes o amador se esque-
ce de ligar a antena a terra para
se proteger das tempestades elé-

ctricas.

Dobre-se na forma que se re-

produz, uma tira de bronze dr-

112 x 1|4 x 1132 de pollegada
e sotde-se a ligação da terra na
posição indicada, tendo cuidado
de soldar somente o 5ado que vn.--

á terra. O lado que leva a liba-
ção de antena deve tocar o cutel-
lo diagonal quando o commu-
tador está aberto emquanto que
fechado, o eutello diagonal per-
manece em posição vertical e
portanto não interfere com as
ligações entre antena e terra p

o receptor.
Quando se deixa aberto o com-

mutador o que acontece ordina-
riamente, a antena vae á terra
porém, quando se fecha o com-
mutador o circuito se abre au-

i tematicamente

.

í

«., nu,!,, tltr ilr.ofrljilu par nlenm nonnnelo niiut, nno ae emiiievn df nHãr "IBleetroit".



Uma bateria "B" económica

1

Carga e lor-mação ãu. bateria

*'B" Vamos agora descrever o

meio de transformar as correntes
alternadas em correntes unidirecio-

naes para poder empregal-as na
carga da battiria.

Sem duvida o melhor rectifica-

dor é o de vaívula quando ae
tratar de correntes relativamente
pequenas, menos de 4 ou 5 am-
peres poi' exemplo, mas este preci-

sa também um transformador e

como estamos tratando de uma ba-

teria económica, vamos descrever
o rectificado!' electrolytico que é

muito simples, economico,e quan-
do se usa somente pequena impe
rageni, è seguro.

Quando os rectificadores ele-

ctrolytieos são sobrecarregados el-

les aquecem e acima de uma cer-

ta temperatura deixam de reti-

ficar. Como uós para carregarmos

esta bateria somente precisamos
no máximo de uus 0,2 de ampere,
não devemos ter apprehensòes a

este respeito.

O rectificador é construído
com 4 tubos de ensaio dos maio-
res. Aquelles representados na
figura 1 são de 24 milímetros de

diâmetro e 17 centímetros de com-
primento, montados numa estan-

te de madeira que a figura mos-
tra tão clara que não é preciso

mais descrever. Convém notar po-

Fim
rem, que as duas pecas verticaes
também servem para segurar a
rectificador á parede por meio de
dois parafusos.

Os eléctrodos são de aiuminio e

chumbo cortados em tiras de 2

centímetros de largura com o
'rniiiiriHi''H!ii atingindo ii;- fundos
dos tubos, e separados com lami-
nas devidro. A solução é de trin-

cai ou Bórax numa solução satura-
da e para facultar a solução do
Bórax addiceione-se um pouco de
glyceriua. As connecções são mos-
tradas na figura 2 onde se nota
que uma lâmpada de 16 velas e

um fuzivel de 1 1 S ampere estão
intercalados nos fios da corrente
alternada. A lâmpada é para limi-

tar a corrente e nunca deve exce-
der de 16 velas afim de não aque-
cer a solução.

Para carregar a bateria é preciso
ligar os grupos em paralello e as
primeiras cargas devem ser de-
moradas invertendo-se a bateria
2 ou 3 vezes e carregar no sen-
tido oposto afim de formar as
chapas. O construetor desta bate-
ria notará que no principio a ba-
teria não manterá a carga e por
isso deve se dar pelo menos uma
liora de carga antes de usal-a.

Este inconveniente desaparece-
rá com a continuação de cargas e

descargas.

CONSELHOS

(1) — Antes de ligar a bate-

ria pela primeira vez, ligar a cor-
rente alternativa (com a lâmpada
em circuito! por uns 10 minutos
ou até a lâmpada estar completa-

'"""l M.^íí

B J ®

^H-liH-l-H-lir^

mente apagada. O rectificador es-

tará assim em boas condições de

funceionar.

Nota-se que a differença do bri-

lho da lâmpada com a bateria li-

gada e desligada é uma Indicação

da efficacia do rectificador.

2 — Durante a carga note que ;i

lâmpada tenha somente meio bri-

lho. Se esse brilho elevar-se ao
seu máximo, é signal de que a

corrente que passa pelo rectifica-

dor é exsessiva motivando por

A figura 3 mostra uma bateria
de 60 volts feita em Janeiro de
1923, pelo autor deste artigo e

que está em uzo constante desde
essa data, com completo êxito.

tanto o seu aquecimento e cessan-

do de rectificar.

3 — Não encher demasiada-
mente os tubos dos acumuladores
afim de evitar que os respingos

Utn Brande aei-riço prestarú a "Uleetroa" rltando a *4 me por toda v*Tte.
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do acido molhem as taboas, o çua

contribuirá para descarregar a

bateria.

4 — Deve-se carregar bastante

especialmente no principio, para
formarem bem as chapas pois so-

mente quando as chapas estão

bem formadas a bateria come-
çará a conservar a carga.

5 — Se o electrolyto começar a
aquecer demais use-se uma lâm-
pada de menor amperagem ou tam-
bém se empreguem vasos maiores.

6 — E' melhor carregar com
pouca amperagem para multo tem-

po, do que com maior amperagem
para tempo mais curto.

No próximo numero vamos des-

crever a construcção de um apa-
relho da válvula para carregar
bateria "A" e "B".

(Especial para Electron).
ELLAN WRATTEX.

ponaoonnooDnoonDOODnooDoooDaooaDoonpoonDOonDoonnooaaoonaooaDOODDOoanon
o

l Como construir receptores í
R D
§ Ror HL E. Benedict gmaQooonoonDOorjnooaao onaoonaooaaooaoooaaon

Que sensação ín-

descrlptlveJ sente

o amador ao ver

prompto o recep-

tor construído por

elle próprio.

D autor descrevi
modo muito rUifo, como se
iifve proceder para a cons-
tracção aos apparàlhos ãe
radio, cousa gwe milita vez
arrepia os cabellos ãos neo-
philon radioamadores que
se aventuram a cotiwsíruí-

rem os seus próprio a appa-
relhos.

Calculou-se que 80 por cento dos
receptores em uzo nos Estados
Unidos, são de construcção casei-

ra e me atrevo a declarar que a
maior parte dos seus respectivos

donos, foram induzidos a íazel-os
pelo desejo de possuírem um rece-
ptor construído por elles próprios
do que pelo que realizariam de
economia.

Estes verdadeiros amadorls, ou
digamos melhor, obsedados pelo
radio, sentem maior prazer em
aperfeiçoarem seus apparelhos ou
desmontal-os para tornarem a con-
struir um novo typo com todas as
características de suas tantasias
com a mesma alegria que sente
ini menino de 10 annos ao cons-
truir com seus pedacinhos de ar-
maduras mecânicas a poete de

Biooklyn ou um projectosinho de
cidade. Porém ha que advertir
que o nosso radiopMlo nào adqui-
re novas peças para cada constru-
cção que idealisa; longe disso, elle

ii7.a as que já possue comprando
quando muito uma ou outra peça
imprescindível que desempenhará
certo papel na sua nova creação.

O CONHECIMENTO TECHNICO.
E' NECESSÁRIO

De qualquer modo é uma Idéa
errónea a de pensar que se deve
ser um experimentado electricista

para construir um radio-receptor.

Evidentemente não é necessário
possuir nenhum conhecimento te-

cunico sobre radio, para montar
um circuito, embora dos mais
complicados, de três ou cinco vál-

vulas.

Alguns dos diagrammas de In-

stallaçao que cada dia publicam os
jornaes e revistas, podem parecer.
a primeira vista, um tanto com-
plicados, porém, commumente não
são tão diííiceis de entender como
parecem . Para esclarecer esse
ponto diremos que se introduzir-

mos uma pessoa tjuaiquer na co-

sinha de nossa casa, dando-Ihe um
pedaço de carvão para que escreva
uma letra qualquer em cada pé
do fogão e em seguida com qua-
tro pedaços de barbante mandar-
mos que ella ligue cada ponta de
barbante em cada pé desse movei
e distinguindo-os poor suas letras,

em ordem respectiva, dissermos-
Ihe que os extremos livres de cada
cordão deverão ser ligados á ma-
çaneta da porta, ao supporte da
lâmpada eléctrica, á torneira da
pia, á ponta da prateleira, por cer-

to, essa pessoa, não encontrará ne-

nhuma difficuldade para seguir

estas ínstrucções.

Não ê verdade? Agora se um ar-

tista traça tudo isto, com as indi-

cações necessárias como se tra-

tasse do exemplo apresentado, não

»TCI»«tron» nSo tem ambven <?!&•». iicepcli dm •.ravatkla d* UNor
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ê verdade que qualquer um, por

esse esboço se guiaria perfeita-

mente sem receio de errar?

Por certo. Basta seguir uui dia-

gramma traçado para um receptor

para si fazer o mesmo. Porém
com um pouco de estudo o interes-

sado pôde chegar a interpretar

qualquer diagramma de radio com
pouquíssima difficuldade.

Aquetle que nunca tentou cons-

truir um receptor deverá escolher

em primeiro logar o diagramma
de um dos mais simples appare-

kiçará a correcta disposição das
diferentes peças na montagem,
no painel e. na base.

PERFURAÇÃO DO PAINEL

Ha muitos eonimercíantes que
vendem os painéis Já perfurados

• se se adquire em suas casas as pe-

ças necessárias para o apparelho,

porém se alguém desejar perfu

rar o seu próprio painel, os conse-

lhos que vamos dar, o ajudará.

Um receptor de uma sô válvula de fácil construcçao. Observem-se
as ligações com fio de installaçâo dobrado em angulo recto.

lhos. Digamos: um com detector

de crystal ou um receptor de uma
válvula.

A primeira cousa a fazer é es-

colher o diagi*amma da installa-

ção do receptor que se deseja cons-

truir pois, os que são publicados
pelos jornaes e revistas e também
pelos fabricantes, são tantos que
se torna diffícil, ás vezes decidir

qual é o que corresponde ao pró-

prio apparelho que se deseja mon-
tar.

Uma bõa idéa é pedir ao reda-

ctor tecbnico do jornal ou revista

de suas sympathias que lhes en-

viem pelo Correio um díãgi"amma
de installaçâo do apparelho dese-

jado, juntamente á uma lista com-
pleta das peças necessárias e uma
vez conseguido procurar no mer-
cado as melhores peças que exis-

tam.
E' também uma bòi norma com

prar um desenho beliographico do
apparelho e seguir suas indica-

ções na installaçâo. Esse desenho
não só indicará o melhor methodn
de installaçâo como também en-

Primeira mente, eorte-se um pa-

pel grosso do tamanho exacto do
painel e em seguida de accordo
com o desenho heliographico, mar-
(luem-se oa pontos onde deverá ser

perfurado. Feito isto, se põe o

papel sobre o painel bem ajustado
para que não mude de posição e se

marcam esses mesmos pontos atra-

vez do papel, servindo-se de um
furador qualquer, afim de que dei-

xe uma marca bastante para ap-

poiar a verruma e impedir que
llii fugindo do logar resvale so-

bre o painel, damnificando-o.
Notar-se-ba que segundo o dese-

nho heliographico são precisos vá-

rios furos de diffeerntes diâme-
tros e para fazer isto, deve-se dis-

por de um jogo de verrumas apro-
priadas ou na falta dessas, pro-

curar-se um escariador cujo cone
seja de 1|S até 1|2 de pollegada
com o fim de alargar os furos até
ao diâmetro necessário.

O escariador pôde ser uzado fi-

jcando-o no mesmo instrumento
que supporta as verrumas, tendo

cuidado em £azel-o gyrar cuidado

sãmente para que o painel não ve-

nha a se rachar.
Terminada a perfuração e uma

vez feitos todos os furos com os
tamanhos convenientes, tome-se
um canivete e raspe-se cada um,
tirando-lhe, as rebarbas ou aspe-
rezas para facilitar o ajuste sua
ve e perfeito das peças.

(Continua) .

FORMA PARA FAZER
BOBINAS

O problema ê construir bobi-

nas de perdas mínimas de vários

diâmetros.
Um disco de madeira de 6 pol-

legadas de diâmetro e 6 [8 de pol-

legadas de espessura. Sobre este

disco se eollocará um desenho
'com os furos devidamente mar-
cados e logo se procederá ao
atarrachamento dos fuzos nos
seus logares.

O desenho é claro

.

Para fazer bobina com esta

tôrma pôde se começar com
qualquer dos fuzos continuando
collocaado o fio em redor, tende
cuidado em que fique um fuzo

em cada lado do fio; isto, para
a primeira volta. Na segunda
volta o fio ficará na mesma for-

ma cora a differença de que a

segunda volta de fio fique uo
lado interior justamente na po-

sição cm que a primeira ficou

do lado opposto.
Antes de retirar a bobina ter-

minada de entre os fuzos, amar-
rem-se com retróz as espiraes
entre si ao menos em três lados
um dos quaes se tomará como
base.

4'cetL
Jico/i—«S
S),CHIL
íiesií
2'COIL

1 e 2 — Fuzos para uma bobina
lie 4 poUcgadas; 8 — PBrma
para fazer bobinas; 4 — Tor-

no central ; 5 — Baso

(inundo fftr de»ptrt»<lo par »J|£Tim nnnnnelu •e rhgnecii de citar "EUeGtroa".
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Flavto Antunes da Silveira
iMuzambinho -- S. Paulo) -

—

P. — Qual é a causa dos estali-
dos no receptor de 3 válvulas?

R. — Como o receptor é do
typo que não se pôde variar o
numero de válvulas em uso, é,

quentemente, difficil de se
localiaar onde se acha o defeito.
O numero de causas que pôde

contribuir para o defeito ê enor-
me e será impossível localisal-o
sem um meticuloso exame no
tipparelho.

No primeiro easo, pôde ser es
tatica ou atinosphericos; isto
pôde ne verificar facilmente des-
ligando a antena e notar se os
BBtaJidoa cessam ou não.

P6de ainda o defeito ser dos
oonductoreé de luz e força locaes

A única bôa prova, nesse caso
fi ligar OUtro receptor paru se
verificar se os mesmos defeitoF
persistem .

Uma junta mal soldada, um
gríd leak" ou resistência de fi-

lamento defeituosos, também
produzem o mesmo mal. Verifi-
que também as baterias "A" e
"B", se estão com mãos conta-
ctos .

A causa mais frequente do de-
feito é alguma ruptura nos en-
rolamentos dos transformadores,
phones, ou alto-faiantes. e geral-
mente se da no primeiro que leva
a corrente continua da bateria
"B".

Se um par de phones e uma
bateria forem ligados em série
com o enrolamento do transfor-
mador suspeito, um estalo forte
deve ser ouvido ao ligar ou des-
ligar o circuito: se o isolamento
estiver defeituoso, um chiado
continuará, emquanto a corrente
estiver passando, em vez do si-
lencio que deve se seguir ao pri-
meiro estalo ao ligar o circuito.
Antes de fazer esta prova verifi-
que se os phones e os condueto-
res eslão Cora de qualquer sus-
peita . . .

Outra cousa frequente deste
mal é o contacto intermittente
nos conduetores dos phones ou
aito-falante.

I. Pereira — Estado do Rio. —
Accusando sua pergunta "Qual li

natureza da corrente que passa
por alto fallante, alternativa ou
continua?", respondemos:

Sabendo-se que a corrnte que pas-

sa pelo enroliamento do alto fallan

te está constantemente variando,

não somente de intensidade, como
'ambem de frequência, esta ulti-

ma desde algumas centenas até

alguns milhares de cyelos por se-

gundo, parece a primeira vista
que a resposta é evidente em ser
uma corrente alternativa de Ire-

.quencia variável, a que passa no
circuito

.

Estando o alto fallante ligado á
i'l,ua da ultima válvula, significa
que a corrente alternativa passa
no circuito de filamento, placa,
alto fallante e bateria B.

A corrente alternativa é defini-

da como sendo aquella que con-
stantemente muda de direcção e

volume; isto significa que durante
metade de cada cyclo, eleetrons
passam da placa altamente posi-
tiva ao filamento, o que sabemos
ser impossível. Assim, se deduz
que a corrente que passa pelo altr

fallante e uma corrente pulsativa
ou uma corrente que augmenta
ou diminue de volume e niircr
muda de direcção

.

Isto súmente ê verdade quando
;i voz ou musica estão sendo im-
primidas sobre a onda de trans-

porte da estacão transmissora
isto é. durante o tempo em que o

microplione está em operação, va-

diando então as pulsações, em in-

Lensidade a frequência, em sym-
pathia com o volume e timbre dos
sons apanhados pelo microplione.
Durante o tempo de silencio no
studío, ou quando nenhum signal
esteja sendo recebido pela anten-
na, passa no alto fallante a cor-

rente- continua fornecida pela ba-
teria B. sobre a quai as pulsa-

ções serão superpostas quando a
voz ou musica estiver sendo tran-
smíttida por estações para a qual
o receptor esteja symonisado.

EM TEMPO
Estava em machina, como se

costuma dizer na linguagem dos
grapkicos, o ultimo oitavo de Ele-
atron J6, quando um accldente na
Roto-plana lançou ao solo toda a

paginação já feita.

O aproveitamento de todo aquei-
le material para proseguimento
da impressão, seria cousa impos-
sível de se reallsar sem uma gran-
de demora e por Isso tivemos de
lazer tudo novamente contentan-
do-nos com um atrazo de 24 horas
somente

.

Ksse trabalho de afogadilho.
feiro durante uma noite, apressa-
damente, deu motivo a que a re-

•. isão cochilasse e o resultado se

í iu em alguns erros facilmente
notados pelos nossos leitores ao
"

i

:
. :n i searem a revista.

Somos foiçados a rectificar al-

guns d'elles, como, por ezeniplo,
j. troca do nome do Dr. Miguel
Osório de Almeida pelo do seu
i

" o menos illustre Irmão Dr. Al-
r.nni Osório de Almeida, no sub-ti-

lo Lo do nosso artigo Expressiva
Homenagem; uma nota de Alto-

falante . . , Juvenal Pereira, em
vea de Jiíuejii! Pereira; volts, em
vez de voltas, on artigo Bobina
primaria e irradia em vez de irra-

d iu ii na nota sobre a Radio SoeU-
«íaríe (ir Mayrink Veiga onde vá-

rios nomes de artistas celebres es-

tão orthographicamente errados

.

1'erdoem-nos, portanto, os nos-

sos leitores, essas pequenas falhas,

diante da justificação aprese n-

';::1;í.

RADIO-AMADORES THEO-
RICOS...

Parece incrível!

Não são permittidas as trans-
missões e recepçeõs sem fio, nas
índias Hollaudezasl

Existem, contudo, naquellas re-

giões, radio-amadores theoricos
iu - se reuniram e fundaram a
Norderlandseh Indische Vereemi-
giiifí voor Radiotelegrafie que
quer dizer simplemente: União
líadintelegraphlca da índia In-

glesa .

Possuem também uma revista
de radio denominada "De Anten-
ne" e que se publica em Soerabaja
na Ilha de Java.
Calculem quando esses amado-

res poderem juntar á theoria a

pratica.

Haverá tanta cousa no ar que
perturbará os restantes amadores
do Globo . . .

"Cl-rlroi" nlío tem »mllT«*B'«. fifpjfllii da íTmpntfcl» <í- itlll K-lrorcK t> iiniiuliiit»
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Estações argentinas e
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seus horários
HORA BRASILEIRA

LOZ-333.3ms.JLOX-375 ma. LOV-352.9 ms. Li >'|

hs.

ms. LOQ-260.8ms. LOY-315 msJLOW-300-nn.
h.(i 1[2

9 l[2

11

1

Domingos

:

11 í\2 p. m,
'2 hs. p. m,

9 Ii2 p. m.
1 li. p. m.

DOO-&50 ms.

-1 1t2 hs.

71*2 „

91l2 „

101i2 .

11 ltjB „

1

Domingos :

11 1(2 p. m.

101i2p.m.
1 h. p. m.

7

S

10 lt2

11 1(2

1

Domingos

1 h. p. m.

D

8
10 Bi 4

l

hs. hs.

.os:

«12
"l(),45p.m.

5 1[2

10 l|2

11 l
f
2

1

I íomingos

5 1|2 p. m.

10 1(2 p. m.
1 p. tn.

hs.61x2
91i2
10 [p2

1

Domingos;

;12

9 1i2p.
1 h.

ni.

lLOfct-400ms.

hs.51l2
101x2
11 1,2

1

Domingos

10 p. m.

51f2 lis.

61x2 „

9

101x2 .,

1

Domingos

:

12 1|2 p. m.
2 l\'2 p. in.

5 1(2 p. ih.

(> 1x2 x>-
m.

9 1[2 p. hl

1 p. m.
O distincto amador

II. 8-255 ms

Vilia Maria

2.as, 4as. e (ias.

H 1x2,9 1x2 á

11 p. m.

Muito fraca

Qu;isi

ímperceptive]

4 1 12 lis.

7 1x2 „

8 1x2 ..

9 |2 „

1

Domingos

2 p. m.
9 1(2 p. m.
1 h. ni.

F. 1-279.1 ms. D. 3-235 ms.

Santa Pé San Fernando
2as., 4as. e (ias. 2as., 4us. r (ias.

10 1<2 ms 12 p. ih. 10 1x2 «té 12 p. m.

Muito Eraea

(Jiiíisí imperceptível

Muito fraca

CJuast imperceptível

NOTA: LoR-não esta fnnccionando. Ii4-192ti

Sr. J. Muniu, gerente da "Casa P. S. F." uma daa mais importantes
nossa praça, nos offertou a relação acima, das estações argentinas que conseguiu ouvir

de

f^ectificador electrolytico de
alluminio e chumbo

COMO RECTIFICA
Se eollocar-mos uma placa de

alumínio e outra de chumbo em
uma solução tle Blborato de sódio
í Bórax) e agua, e ligar-mos a
uma fonte de corrente alterna-
tiva; formar-ae-ha gradai! vãmen-
te sobre a placa de alumínio uma
finíssima pellicula dourada, de
oxydo ou hydroxido. sobre a qual
se fornia uma flua camada de
%kt.

Esta pellicula é um Isolante de
electricidade, e quando a placa de
alumínio for ligada com o ânodo
ou positivo, a corrente não atra
vessará.

Pode se observar entanto milha
res de pequenas scen telhas em
«onatante movimento acompanha-
das de uma fulguração ou phos-
phorescencla sobre toda a super

ficíe immersa do alumínio na so-
lução.

A causa deste phenomeno é:

a corrente que atravessa por mi-
núsculos orifícios na pellicula. ao
momento precizo em que o alitmi
nio se torna positivo, forma o que
denominamos, corrente de desper-
dício (leafcage). Logo apoz A sua
passagem quasi que instantânea
mente, obstrue-se esse furo, o que
impede a continuação da passa-
gem da correu te.

A corrente portanto, s(5 tem
passagem no inicio de cada cycio
positivo. Quando a placa de chum-
bo é o ânodo a passagem da cor-
rente tem Inicio nesta placa, atra-
vessando o electrolyto, e passando
aíravez dos pequenos orifícios da
pellicula na placa de alumínio.
Quando a corrente passa nesta

direcção, em vez de se obstruírem
os orifícios da citada pellicula. el

la decompõe a pellicula, em redor
doa mesmos, augmeutando-os em
diâmetro como um díaphragma de
maclllna photograpklca, periuit-
tindo assim passagem de mais
corrente.

Estes pequenos orifícios actuam
portanto, como minúsculas válvu-
las, abrindo-se quando a corrente
vem do electrolyto para o alumí-
nio, e obturando-se quando vae do
alumínio ao electrolyto.

Este coeju neto serve portanto
como rectificador, possuindo maior
resistência a electricidade em uma
direcção que em outra.
Já foi averiguado que a frequên-

cia il;i abertura e fechamento dos
minúsculos orifícios se dá 1/1 100
de segundo; portanto este rectifi-

cador não funceionará em um cir-

cuito de radio frequência, e não
poderá, ser utilizado como detec-
tor.

Foi descoberto em 1855 pelo
Prof. Wheatstoue. K1 ,an Wratte„

Quem imiuiicln cm "ffilHtriin" tfm ctrtr»n íilío.
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L5

íios dois primeiros Capi-

tulas, tratamos doa Ele-

mentos de Badiotelephonia
e Antenas. Boje, em conti-

nuação falaremos sobre To-

madas d? Terra e alguma
cousa sobre Huntonía

( Continuação

)

CAPITULO III

Tomada de terra

A Ínstallação de uma boa toma-
da de terra especialmente nas re-

cepções a grandes distancias, exi-

ge bastante attenção de parte doa
radio-amadores, se desejarem ob-

ter um resultado satisfatório.

Desde que a onda é captada não
deve encontrar resistência alguma
em toda a ínstallação e os esfor-

ços deverão ser empregados para
a diminuição, quanto possível,

dessa resistência.

Antes de tudo, deve-se evitar

que o fio de terra siga parallel»

ao da antena, pois, entre ambos
poderá se formar uma espécie de

condensador, com prejuízo enorme
para a receççâo. Outro tanto, não
se deve insta liar antenas próxi-

mas aos telhados, ou canalísação
metálica qualquer e sobretudo em
sentido parallelo á essa canalísa-

ção,
O fio de terra deve ser grosso e

o mais curto possível para que
offereça menos resistência

.

Uma chapa metálica de 20 a 30

centímetros quadrados .soldada ao

extremo livre do fio de terra, será

o bastante.
Enterrando essa chapa em ter-

reno húmido ou melhor ainda, en

tre duas camadas de carvão pre-

viamente pulverisado, teremos in

stallada uma magnífica tomada de

terra.

Para a recepção a curta distan-

cia é su ffleiente servir -se de to-

mada de terra o encanamento d'a-

gua, preferivelmente, na parte an-

terior á entrada da caixa d'agua.

Esta terra reúne condições mais
que suffieientes para obter uma
bôa recepção embora para distan-

cias grandes ê justamente a eom-
motiidade que offereee a sua In-

staliação que provoca a sua adop-
ção por parte da maioria dos sem-
lilistas, sempre provocando bons
resultados

.

Os signaes convencionaes uza-

dos nos schemas de radio para de-

terminarem a tomada de terra,

sio bem conhecidos. Os francezes.

de preferencia, desenham-n'o como
um pequeno ciscador e os norte-

americanos e inglezes com uma
linha perpendicular a outra se-

guida de quatro ou ciuco paralle-

las entre si diminuídas em ex-

tensão formando uma pequena
pyramide invertida

.

CAPITULO IV

Syntonia

Bobinas de self inducçâo —Para
se obter uma clara e perfeita rece-

pção é necessário que a antena
transmissora e a receptora vi-

hrem com a mesma frequência, ou
então, que se approximem, quanto
possível, seus períodos de vibra

çâo.

Isto, technicamente falando.

Em sentido figurado: é preciso

cada vez que tenhamos de ouvir

determinada estação com o seu re-

spectivo comprimento de onda,

cortarmos ou emendarmos o com-
primento de nossa antena para es-

tabelecer sempre o accordo com a

emissão de onda que desejarmos
apanhar.
Na realidade, isto ê impossível,

porém existem artifícios que ac-

tuando sobre a Ínstallação, espe-

cialmente sobre a antena, egua-

lam-n'a, dentro do possível com a

da estação emissora.

O primeiro e mais conhecido dos
meios que devemos empregar para
conseguirmos tal cousa, 6 adoptar-

mos uma bobina de self indricçâo.

Esta bobina é de ta! modo enro-

lada que sobre ella, em todas as
voltas ou espiras ou de espaço i

espaço, uma peça metálica que se

denominará cursor ou manette
possa estar em contacto perma-
nente, variando de espiras até um
ponto em que se obtenha o máxi-
mo e o melhor de audição.
Chama-se a isto, sintonia.

Um dos extremos da bobina ou
seja a sua entrada, é ligada a an-

tena.

E' corriqueiro aquelle phenome-
no physko da vibração de vários
diapasons motivada pela vibração
provocada em qualquer um delles.

Pbenomeno idêntico se dá em
radio .A variação de maia ou me-
nos espiras de uma bobina de self,

nos colloca em condições de égua-

tarmos a nossa antena em vibra-

ções de ondas eguaes as da antena
receptora reunindo portanto con-

dições perfeitamente díenticas.

Quando a antena porém tem
um comprimento muito maior ha
ainda um outro meio capaz de sa-

nar esse inconveniente e que pro-

ximamente teremos oecasião de
mencionar

,

O modo de construir uma bo-

bina de self é simplíssimo e va-

riado .

As mais uzadas até hoje pelos

galenistas são assim construídas:
Sobre um tubo de papelão duro ou
ebonite, de cinco centímetros de
diâmetro por 15 o 20 de compri-
mento enrola-se um fio esmaltado,
ajustando bem uma das pontas do
tio ao começar o bobinamento, em
nm dos extremos da bobina.
Quando o enrolamento facilmente

feito á mão, estiver terminado, en-

caixaremos o tubo entre dois qua-

drados de madeira ou ebonite com
uma ranhura circular que per-

mitia o encaixe que se procederá

LbImb m aniDiilu la "EU ctron" que certamente lhe» In lernnnrio

.
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Fig. 1 — Um photõgrapho se
encontrava certa occaaião numa
estação radio-diffusora super-
potente, disposto a tirar uma
ptotographia, guando um íio que
na occasião segurava tocou no
seu deposito de magnésio fâzen-
do-o explodir.
O fio q.ue trazia nas mãos ha-

i'.om um pouco de colla de peixe

.

Sobre esses dois quadrados se
oollocarâ então um cursor: uma
barra de latão preferivelmente
por onde desliza um contacto
qualquer. Sob a extensão desse cur
cursor se raspará o esmalte das es
sor se raspará o esmalte daa espi-

ras n'um centímetro de largo mais
ou menos para que esteja sempre
em contacto permanente com as
espiras a pequena mola que fa-

lamos e que dealisa por todo o
iiirsor.

Um borne, n,uma extremidade
prenderá na parte inferior o co-
meço do enrollamento e na sua ca-

becinha o fio da antena, o que
iniciará o circuito receptoT con-
forme o scliema. do apparelho es-

colhido. Ma parte opposta do cur-
sor se ligará a terra ou também
a outra parte do circuito, confor-
uil> se destinar.

10' sempre conveniente isolar
mos o enrollamento da bobina
quando prompta com algumas pin-
celadas de collodio.
Notem bem: em Radio, todo iso-

lamento das peças, é pouco.

(Continua).

via recolhido energia suf/iciente
radiada da antena para fazer ex-
plodir a pólvora.

Fig, 2 — Os últimos conver-
tidos do Radio são oa esquimaus,
l~ni explorador que acaba de re-
gressar do Lavrador, disse que se
deleitam immenaamente com a
musica do "Jazz" e que escutam
somente os discursos quando
nada podem entender.

Fig. 3 — Em Scheffleld, In-
glaterra, um mosca deteve uma
transmissão mettendo-se num
microphone obstruindo a bobina.
Na poderosa estação de Daven-
try. Inglaterra, um rato se met-
teii entre as placas princlpaes do
condensador do transmissor e fi-

cou electrocutada, paralysando
durante doze minutos as trans-
missões .

Fig. 4 — Numa pequena ci-

dade do campo nos Estados Uni-
dos, onde a estação telephonica
se fechava ás 9 horas da noite,

'I IH" Hl lll!)lllllll!;i!inil!IIIM[ll![l!l:llltlNII[]|||llll CHI

US DE IMO?
[QpnDanGonnoncao

A Livraria Moura, de §

um medico fazia funecionar o seu
receptor e coDocando o alto-fa-
lante junto ao transmissor do te-

lephone retransmsttia radio-con-
certos para vários togares numa
mesma linha.

Competia somente aos ouvin-
tes das retransmissões do medico,
retirar o receptor telephonico do
gancho e começarem a escutar
calmamente

.

Fig
, 5 — Um operador tele-

graphico em Pensylvanla relatou
que recebia por telephone radlo-
concertos ha varias distancias
sem auxilio de nenhum receptor.

Todavia se viu depois que não
passava de uma brincadeira, pois,
seu radio-receptor estava ligado
As linhas telephonlcas.

]
Flores & Mano, á rua g

p da Assembléa, 79, é a p
] casa melhor sortida. -

,Visitem-na e peçam
Kcaialogos.

ranDaDannnanoannnD

UM CURSO EFFICIENTE PELO
RADIO

Os radio-amadores de Paris, em
Novembro próximo vão ter oppnr-
tunfda.de de ouvirem . um curso
universitário organizado por emi-
nentes professores da Sorljonne,
Esse curso terá a sua parte es-

sencialmente pratica com a expe-
dição de certificados de approva
ções que se farão em tempo para
expedição posteriormente de di-

plomas.

Aiinuneliir *m "Electron" * dtfftimllr com proTelto lana ni-o <lnrtn«
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HE 2' VOLTS

A' \rinla nas

principaes rasas

de aartigoa de

radio



ÇWF

MARCONI

Acabamos de receber os famosos appare=
lhos typo P. 7, destinados a ampliar e aper=
feiçoar o som dos discos de Victrola. O con=
juncto P. 7, é a ultima palavra em poten=

cia, nitidez e perfeição S S S
Peçam uma demonstração do apparelho

adaptador de Victrola typo P 7, na nossa
secção de Broadcasting

Cia. Nacional de Communicações Sem Fio

JESTCTA. DO ROSÁRIO, 139 - 3.- and.

Telephones Norte 044 c> e 5893
ÚNICOS BPEPBESENTANTES DOS AFPA&ELH08 "MARCONI

*^ -—•-<-
0RAPH1CA YPIUANC] A ~ Fr.l Cuntca, 243
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